
 

 

Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin  Vintereksamen 2019 
Institution  KBH SYD HF & VUC 

Uddannelse  HF-e, Turbo-dansk  

Fag og niveau  Dansk A 

Lærer(e)  Thomas Caspersen og Louise Pihl Baeré  

Hold  Hold 4daA319 er et af skolens såkaldte turbohold og har derfor haft Dansk A på 
et semester. Holdet er endvidere lagt sammen med skolens såkaldte Force-pakke, 
som er en fagpakke målrettet elever, der gerne vil søge ind på politiets 
uddannelser. Dette har haft betydning for enkelte titlers tematiske indhold. 

Holdet har været delt mellem to undervisere. 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 
Titel 1  Introduktion til dansk A med særlig fokus på Blooms taksonomi   

Titel 2  Sprog og magt: Retorik, stilistik og argumentation  

Titel 3  Mediedannelse og journalistik 

Titel 4  Lyrikken som genre - Fra middelalderlig digtning til modernisme 

Titel 5  Bandekriminalitet - Middelalder, korpsånd og Loyal to Familia  

Titel 6  Nedslag i litteraturen I: Fra Holberg til Knutzon - dramaet og romanen som humoristisk og 
samfundskritisk genre  

Titel 7  Nedslag i litteraturen II: Det moderne gennembrud  

Titel 8   Kortfilm og dokumentar 

Titel 9  Grammatik i brug - ordklasser, basal sætningsanalyse og kommatering  

Titel 10  Projektuge - Yahya Hassan II 

Titel 11  Litterære skæbner i eksistentialistisk perspektiv  

Titel 12  Repetition og eksamensforberedelse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 
Titel 1 
 

Introduktion til dansk A med særlig fokus på Blooms taksonomi   

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof: 
 
Kernestof: 
Peter Føge m.fl.: ‘Oversigt over Blooms taksonomi’ i ‘Primus - en grundbog og 
håndbog til almen studieforberedelse’, Systime iBog, 2018, s. 230 
 
Gennemgang og diskussion af diverse bekendtgørelsesuddrag, dansk A:  
https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/h
f-laereplaner-2017 
 

Omfang 
 

4 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 5 ns.   
 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Indføring i danskfagets tre underinddelinger, litteratur - sprog og medier på HF 
samt fokus på faglig kompetenceskærpelse i.f.t. fremtidig optagelse på videre 
uddannelsesinstitutioner, jf. Bekendtgørelseskrav. Desuden introduktion til 
Blooms taksonomi som strukturelt redskab i.f.t. analytisk arbejde.   
 
Kursisterne skal kunne:  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning  

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde.  

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 
Titel 2 
 

Sprog og magt: Retorik, stilistik og argumentation 

Indhold  Kernestof:   
Johanne Schmidt-Nielsens 1. maj-tale, 2016. 
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Debatindlæg: “Vi kæmper mod snot og feber for at holde fraværsprocenten 
inden for lovlige grænser”, Jonathan Bredbo, Politiken, 2018. 
 
Supplerende stof: 
Martin Andersen Nexø, Pelle Erobreren (uddrag), 1910 
 
Om appelformer i: ”Begreb om dansk” af Birgitte Darger, Kasper Lezuik 
Hansen og Claus Nielsen, side 31-45 
  
Petersen, J.A.H. (2016): Denotation og konnotation. Lokaliseret d. 03.01.18 på: 
http://www.gymdansk.dk/stilistik---denotation-og-konnotation.html   
  
“Ordvalgsargumenter” i: Lützen, P.H. (2016): Det sproglige i dansk, Systime. 
  
Petersen, J.A. H (2016): Det retoriske pentagram. Lokaliseret d. 03.01.18 på: 
http://www.gymdansk.dk/ciceros-pentagram.html 
  
Diverse retoriske virkemidler. Lærernoter. 
 
“Toulmins argumentationsmodel” i: Børsting, J.V. & Dunø, T. (2016): Til 
tasterne - skriftlighed i dansk. Lindhardt og Ringhof. s. 39-44. 
  
Tv-program: “Kampen om sproget - magtens sprog”, DR/Adrian Hughes 
(2011) 
 
“Betjent: Kan du fatte det, perker!”, Ekstra Bladet, 2009 
 
“Kritik af politiet i perle-sagen”, Politiken, 2009 
 
“Brutalitet mod politiet”, Jyllands-Posten, 2009 
 
“Perle - det danske sprog i aktion”, dsn.dk, 2009 
 
“Da en perle blev til perker”, dansk-politi.dk, 2013 
  
Analyse af diverse reklamer 
 

Omfang 
 

27 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 40 ns.   

Særlige  Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
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fokuspunkter  Fokus er på forståelsen af sproget som et magtfuldt værktøj gennem arbejdet 
med retorik og argumentation. Herunder fokus på hvad retorik er, de tre 
appelformer: etos, patos og logos, det retoriske pentagram samt retoriske 
virkemidler. Desuden arbejdes med Toulmins argumentationsmodel, 
henholdsvis grundmodellen og den udvidede model. Kursisterne har særligt 
anvendt disse fagbegreber på et udvalg af taler. 
 
Kursisterne skal kunne: 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets 

samspil med kultur og samfund 
- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt og 

skriftligt 
- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg 

og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 
- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, 

diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed 
- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 
- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
- navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i 

alle medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber 
- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, 

skriftligt såvel som multimodalt 
- beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske 

og stilistiske grundbegreber 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde. 

Retur til forside 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 3 
 

Mediedannelse og journalistik 

Indhold  Kernestof: 
Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen: ”Begreb om 
dansk”, om medieanalyse og -historie i dansk, s. 119-122 (2013) 
 
Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen: ”Begreb om 
dansk”, om journalistik og nyhedskriterier, s. 126-128 (2013) 
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Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk - Litteratur, sprog og medier, om 
nyheds- og meningsjournalistik, vinkling, avisopsætning og - historie, s. 
198-211 + s. 212-221, om fortællende journalistisk/New Journalism, 
nyhedstrekanten og journalistisk sprog + analysemodeller, s. 278-283 
(2017) 
 
Mikala Krogh: “Ekstra Bladet - uden for citat”, jf. CFU’s filmportal, - 
Værklæsning (dokumentar), (2014)  
 
Imran Rashid: “Skærmene mindsker vores menneskelighed” (kronik), 22. 
marts 2018, Jyllands-Posten 
 
Sebastian Abrahamsen: “Svend Brinkmann: Hold op med at mærke efter i 
dig selv” (nyhedsinterview), 22. september 2014, Information   
 
Herman Bang: “Fra Lighuset. Reportage” (1881) 
 
Hvad er digital dannelse? Sammendrag af Center for Digital Dannelses 
definition, digitaldannelse.org 
 
Vincent Hendricks: Om digital uddannelse og dannelse + Fake News: 
https://www.youtube.com/watch?v=eKA9FEyIkis 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=TE1HxDv4aOI 
 
Linda Mostrup Pedersen: Uddrag af “Digital dannelse - nye teknologier og 
medier”, om smartphoneforbrug, Systime (2019) 
 
Third Ear/Politiken/Krister Moltzen & Tim Hinman: “Kvinden med den 
tunge kuffert (1:7) - En ny klostergæst” (mellem feature og radiomontage), 
(2016)  
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/kvinden-med-den-tunge-kuffert/
id1435052917 
 
Supplerende stof: 
Breaking News - TV, TV, TV! med Ane Cortzen: 
https://www.youtube.com/watch?v=I_OfFD0jk6A 
 
Mediehåndbogen (aiu.dk): https://aiu.dk/mediehandbogen/ 
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Mediernes rolle i det danske demokrati (DR-produktion): 
https://www.youtube.com/watch?v=uC8zHsvICX4   
 

Omfang 
 

28 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 84 ns. 
 

Særlige fokuspunkter  Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
Kort indføring i mediehistorie samt introduktion til reklameanalyse. Fokus 
på sondring ml. menings- og nyhedsjournalistik, herunder fiktions- og 
faktakoder, de fem nyhedskriterier, nyhedstrekanten samt 
nyhedsmediernes målgrupper. I den forbindelse fokus på Herman Bang 
som hybrid-skribent/fortællende journalist samt arbejde m. reportagen 
som genre. Desuden analytisk refleksion over sociale medier, brug og 
forbrug heraf, samt begreberne (digital) dannelse og Fake News.   
 
Kursisterne skal kunne: 

- undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og 
vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes  

- demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til 
mediebilledet i dag 

- navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til 
information i alle medier samt deltage i og bidrage til digitale 
fællesskaber  

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, 
skriftligt såvel som multimodalt 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt 
- beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed 
- anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk 

formidlingsmæssig sammenhæng 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde. 
Desuden mundtlige fremlæggelser af analyser udarbejdet i grupper. 
 

Retur til forside 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 
 

Lyrikken som genre - Fra middelalderlig digtning til modernisme 

Indhold  Kernestof: 
Ole Schultz Larsen: Hvad er litteratur i dansk?, uddrag af "Håndbog til 
dansk - litteratur, sprog og medier", Systime (2019)  
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Svend Brinkmann: Hvorfor læser vi egentlig litteratur? Gyldendal (uddrag 
af åbningstale v. Bogforum 2017) 
https://www.gyldendal.dk/artikler/svend-brinkmanns-tale-til-bogforum-2
017 
 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: “Litteraturhistorien - på langs og på tværs”, s. 
252-256, om lyrikkens litteraturhistorie (2014) 
 
Eget kompendium om analyse af lyrik (29 sider): 
https://drive.google.com/file/d/1U5EIHDqWiAKpfvLLfJEmTUVOH-5
-KqUs/view?usp=sharing 
  
Poul Henningsen: “I dit korte liv” (1941) 
 
Ebbe Skammelsøn (Folkevise) 
Mimi Sørensen m.fl.: Uddrag af  ”Brug litteraturhistorien”, s. 12-18 + s. 24, 
om middelalderen. Dansklærerforeningens Forlag (2014)   
 
Thomas Kingo: “Sorrig og glæde de vandre til hobe” (1681)  
 
Videointroduktion til Romantikken og de fire understrømninger; 
Universalromantik, Nationalromantik, Biedermeier og Romantisme: 
https://litthist.systime.dk/?id=p124 
 
Om Nationalromantikken i Danmark, uddrag af Systimes iBog 
“Litteraturhistorien - på langs og på tværs” (2019):  
https://docs.google.com/document/d/13vNI8bNKQZhw1vdrmBC7c3si
Y59QXanRhGj9hdV19IQ/edit?usp=sharing 
 
Adam Oehlenschläger: “Der er et Yndigt Land” (1819). 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/der-er-et-y
ndigt-land-af-adam-oehlenschlaeger-1819/ 
 
N. F. S. Grundtvig: “Langt højere bjerge så vide på jord” (1820) 
 
Liv Thomsen: 1800-tallet på vrangen - afsnit 1 “Guld, hor og romantik”, 
DR (2007) 
 
H. C. Andersen: “I Danmark er jeg født” (1850). 
https://docs.google.com/document/d/1ZZ2x2HZB0u5yscuPDb0jxEGV
dEFVGCrELVvl_FA8ep4/edit?usp=sharing 
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Om “Lyrik i 1900-tallet”, uddrag af Systimes iBog “Litteraturhistorien - på 
langs og på tværs” (2019):  
https://docs.google.com/document/d/1n6T8OAx9EArQldl8Quh2bYaIn
a-erSRbE0M1IXrlt9I/edit?usp=sharing 
 
Steen Steensen Blicher: “Præludium” fra “Trækfuglene” (1837/38) 
 
Johannes V. Jensen: “Det røde træ” (1906) 
 
Tom Kristensen: “Det blomstrende slagsmål” (1920) 
 
Klaus Rifbjerg: “Duerne flyver af og til op” (1967)   
 
Anders Østergaard: Uddrag af “Guide til skriftlig dansk i HF- Læreplan 
2017”, Systime (2019)  
 
Supplerende stof: 
Musikalsk fortolkning af Poul Henningsens digt “I dit korte liv”, Ulla 
Henningsen: https://www.youtube.com/watch?v=jvlI4krPtd0 
 
Om forfatter og arkitekt P.H.: 
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/
1914-40/Poul_Henningsen 
 
Om revykunstner Liva Weel: 
http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur
/Teater_og_film/Skuespiller/Liva_Weel 
 
Arbejde m. tidligere brugt eksamensspørgsmål om Ebbe Skammelsøn. I 
denne forbindelse fokus på forskellen ml. analyse og fortolkning: 
https://drive.google.com/file/d/1zDPs1UD2FiI-khsFyZ1m41-83vAk3w
qL/view?usp=sharing 
 
Rather Homemade Productions: Ebbe Skammelsen - Hvad fanden skal det 
nu betyde? (2010) https://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0 
   
Chris Minh Doky, musikalsk fortolkning af “Sorrig og glæde de vandre til 
hobe”: https://www.youtube.com/watch?v=UsrdpEFCMg8 
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Lyrikporten, https://lyrikporten.gyldendal.dk/ 
 
Gorm Bull, musikalsk fortolkning af “Jeg ser nu i nat”: 
https://www.youtube.com/watch?v=kiYbq9uCYjM 
 
Om forfatter Morten Nielsen: 
https://forfatterweb.dk/oversigt/zmortennielsen00 
 
Hans Hertel: “Om besættelsestidens litteratur” (2002): 
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20100504122609/http://www2.kb.dk
/guests/natl/db/bv/03/4/hertel.htm 
 
Sebastian/Frans Rasmussen v. Dronning Margrethes d. II’s 40 års 
jubilæum - I Danmark er jeg født: 
https://www.youtube.com/watch?t=21s&v=0DfbdAE0uJ4   
  

Omfang 
 

49 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 130 ns.   
 

Særlige fokuspunkter  Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
Fokus på det umiddelbart sanselige og følelsesmæssigt appellerende ved 
lyrikken som genre. Inddragelse af kursisternes personlige engagement i 
bestemte lyriske tekster og genredebat herom. Historisk indføring i 
digterkunstens forskellige udtryk over tid samt analytisk sondring ml. 
brugs- og centrallyrik, bunden/ubunden form, realisme/modernisme.   
  
Kursisterne skal kunne: 

- analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster 
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets 

samspil med kultur og samfund 
- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder 

redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med 
formidlingsbevidsthed 

- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelle mundtlige oplæg, gruppeøvelser samt 
skriftligt arbejde særligt centreret den analyserende artikel (1 af 2 skriftlige 
eksamensgenrer).   
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Retur til forside 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 5 
 

Bandekriminalitet - Middelalder, korpsånd og Loyal to Familia 

Indhold  Kernestof: 
 
Elvir Abaz, Naser Khader vrøvler, vildleder og manipulerer om bandeexit, JP 2018: 
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11035777/politimand-naser-
khader-vroevler-vildleder-og-manipulerer-om-bandeexit/ 
 
Naser Khader, Indvandrerbander er også kultur og religion, JP 2018: 
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/naserkhader/ECE11022781/indv
andrerbander-er-ogsaa-kultur-og-religion/ 
 
Filmværk: Fenar Ahmad, Underverden, 2017 
 
Supplerende Stof: 
Nedim Yasars sidste tur i bandeland, DR 2018: 
https://www.dr.dk/tv/se/nedim-yasar/nedim-yasar-2/nedim-yasars-sidste
-tur#!/05:58 
 
Repetition af teoretisk stof gennemgået under titel 2 og 4, herunder særligt: 
 
Brug Litteraturhistorien s. 12-24, Dansklærerforeningens Forlag 2014 
 
“Toulmins argumentationsmodel” i: Børsting, J.V. & Dunø, T. (2016): Til 
tasterne - skriftlighed i dansk. Lindhardt og Ringhof. s. 39-44. 
 

Omfang 
 

20 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 30 ns. 

Særlige fokuspunkter  Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
Repetition af eleverne kendskab til middelalderen, periodernes litteratur, 
især folkevisen som genre samt repetition af elevernes kendskab til 
begreber om retorik og argumentation fra forløbet i Sprog og Magt. 
 
Fokus på dramaturgi, personkarakteristik og tema. Sproglig 
udvikling/læsning af ældre tekster. 
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Perspektiveringer til samtiden, herunder ligheder mellem æresbegrebet i 
middelaldersamfund, moderne politi og bandemiljø. 
 
Kursisterne skal kunne: 

- dokumentere kendskab til et analytisk begrebsapparat samt kunne 
analysere, fortolke, perspektivere og vurdere litterære tekster og 
ikke-litterære tekster, herunder kunne inddrage sproglige 
iagttagelser 

- demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med 
eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt såvel mundtligt som 
skriftligt 

- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 
- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde og skriftligt arbejde. 
Caseorienteret skriftligt fokus 
 

Retur til forside 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 6 
 

Nedslag i litteraturen I: Fra Holberg til Knutzon - dramaet og romanen 
som humoristisk og samfundskritisk genre  

Indhold  Kernestof: 
Om dramaet som genre, uddrag af Systimes iBog “Litteraturhistorien - på 
langs og på tværs” (2019):  
https://docs.google.com/document/d/1UjjC_30-5Q0eBSUOe0otLrcKlM
DRuEGYVCoO-8kolhQ/edit?usp=sharing 
 
Ludvig Holberg: Uddrag af “Jeppe på bjerget” (1722) 
 
Mads Rangvid og Mimi Sørensen: “Brug Litteraturhistorien” uddrag af 
Oplysningstiden, nar, norm, druk og ædruelighed. Systime (2014) 
 
Diverse klip fra Kaspar Rostrups filmatisering af “Jeppe på bjerget” (1981) 
Jf. hval.dk (Københavns Professionshøjskoles filmarkiv) 
 
Anne McClymont og Ib Lucas: Uddrag af “Ny dansk dramatik”,  s. 7-15, 
Dansklærerforeningens Forlag (1998) 
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Line Knutzon fortæller om Camille Clouds brevkasse til forfattermorgen 
på Gyldendal (2017): 
https://www.youtube.com/watch?t=3s&v=YnDmUwQGr6k   
 
Mungo Park: “Camille Clouds brevkasse - Grete Glerup-Hansen” (2019): 
https://www.youtube.com/watch?v=by1dFWMdipw 
 
Mungo Park: “Camille Clouds brevkasse - Henning Grynmann” (2019): 
https://www.youtube.com/watch?v=MnIsIYF-Lu8 
  
Michael Balle Jensen: Uddrag af "Humor i das(n)k" (kap. 1, 4 og 5), 
Systime (2007) 
 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Uddrag af “Litteraturhistorien - på langs og på 
tværs” - om at analysere drama, Systime (2019) 
 
Uddrag af Teatret ved Sorte Hests skolemateriale til forestillingen “Det er 
så det nye” (2019): 
https://www.sortehest.com/x/wp-content/uploads/2019/02/det-er-s-det
-nye-2019-skolemateriale.pdf 
 
Karen Sørensen: Uddrag af “Dramatik - en grundbog, teaterteori- og 
historie”, Systime (2019). Jf. følgende link: 
https://docs.google.com/document/d/1MTKeV1iGtI4NahsA1ktlApMI
EMdnCVrNDCpjkGwHuV4/edit?usp=sharing 
 
Line Knutzon: “Det er så det nye” (2001), Forlaget Drama - Værklæsning 
(drama) 
 
Liselotte Henriksen: “Eksistentialisme i dansk”, s. 40-47 (om Camus: 
Eksistentialisme er det absurde + s. 92-96 (Senmoderniteten i 
eksistentialistisk lys) + 97-99 (om den eksistentielle fortælling), Systime 
(2017) 
 
Erlend Loe: “Doppler”, Gyldendal, læst via ereolen (udg. 2015) - 
Værklæsning (roman) 
https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis%3A51883322 
 
Klaus Rothsteins anmeldelse af Erlend Loes “Doppler” (2005) 
http://www.rothstein.dk/2005/erlend-loe-doppler/  
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Supplerende stof: 
Forskerzonen, Fem ting du skal vide om Ludvig Holberg: 
https://www.youtube.com/watch?v=L38oioiiRbc 
 
Rather Homemade Productions: “Oplysningstiden - Hvad fanden skete 
der lige der? (2013): https://www.youtube.com/watch?v=BeNuTibYyLw 
   
Mette Møller: “Humor på dansk - hvad, hvordan og hvorfor?”,  
videnskab.dk, 15. januar 2015   
 
Teatertur til Teatret ved Sorte Hest: “Det er så det nye” af Line Knutzon 
iscenesat af Maria Vinterberg, jf. 
https://www.sortehest.com/arkiv/det-er-saa-det-nye-2019/ 
 
Gyldendals Litteraturportalen, Den globale tidsalder: Det åbne drama - 
postdramaet: 
http://litteraturportalen.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Det_menneskeli
ge_drama/Den_globale_tidsalder_Det_aabne_drama_postdramaet.aspx 
 
Love Copenhagens anmeldelse af “Det er så det nye”, 11. september 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=7yyyT192_pY 
Gregers Dirckinck-Holmfelds anmeldelse af “Det er så det nye”, 13. 
september 2019: 
http://gregersdh.dk/det-er-sa-det-nye-teatret-ved-sorte-hest-11-9-2015-an
m/ 
 
Anne Middelboe Christensen: “Absolut Absurd”, teateranmeldelse af “Det 
er så det nye” i “Information, 18. september 2019: 
https://www.information.dk/kultur/2015/09/absolut-absurd 
  
Peter Dronen: The Myth of Sisyphus (2014): 
https://www.youtube.com/watch?v=oc9XOxUcvLY 
   

Omfang 
 

44 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 160 ns.  

Særlige fokuspunkter  Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
Kendskab til 1700-tallet og periodens litteratur, især Ludvig Holberg. 
Fokus på dramaet som genre, herunder dramaturgi, personkarakteristik og 
tematikker. Læsning/oplevelse af 00’ernes absurde teater i forlængelse af 
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Camus’ eksistentialisme. Fokus på romanen som humoristisk kritiker af det 
senmoderne samfund. Sproglig udvikling/læsning af ældre tekster. 
 
Kursisterne skal kunne: 

- gå i dybden med læsning af en litteraturhistorisk periode  
- demonstrere viden om samspil mellem tekst, kultur og samfund i 

perioden 
- analysere et dramatisk værk og dets filmiske/sceniske fortolkning 
- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
- undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og 

vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes  
- anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk 

formidlingsmæssig sammenhæng 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlig analyse samt små mundtlige 
oplæg. 
 

Retur til forside 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 7 
 

Nedslag i litteraturen II: Det moderne gennembrud  

Indhold  Kernestof: 
Ole Schultz Larsen: “Håndbog til dansk - Litteratur, sprog og medier”, s. 
310-311 + 338-344 om billedanalyse 
 
Mads Rangvid og Mimi Sørensen: “Brug Litteraturhistorien”,  
Det moderne gennembrud: Ud med Gud, s. 102-119 (2014) 
Satiretegning fra Ravnen: “Bj. Bjørnson: Ka’ Du ikke la’ Hønen gaa? 14. 
august 1887   
 
Henrik Pontoppidan: “Ane-Mette”, uddrag (1887)   
 
Amalie Skram: “Constance Ring”, uddrag (1885) 
 
Amalie Skram: “Karens Jul” - læst på norsk (1885) 
 
Herman Bang: “Pernille” 
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Hernrik Ibsen: Uddrag af “Et Dukkehjem” 
 
Supplerende stof: 
 
Uddrag af Georg Brandes’ indledningsforelæsning til Hovedstrømninger, 
3. november 1871 
 
DR: “1800-tallet på vrangen (6:8)”, 2019 
 
DR: “Øgendahl og de store forfattere: Henrik Pontoppidan”, 2019. 
 
DR: “Øgendahl og de store forfattere: Herman Bang”, 2019. 
 
Mads Rangvid og Mimi Sørensen: “Brug Litteraturhistorien”,  
Individ og identitet i det senmoderne samfund, s. 214-217 (2014) 
 
Helle Helle. “Mere Kaffe”, 2000 

Omfang 
 

30 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 30 ns. 

Særlige fokuspunkter  Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
Fokus på den litterære periode Det moderne gennembrud 1871-1890 og 
Brandes’ parole om “At sætte problemer under debat. Hvordan og hvorfor 
er denne idé endnu relevant i vores tid? Og hvorfor bliver netop denne 
litterære ambition særlig vigtig i den sidste halvdel af 1800-tallet? Indføring 
i billedanalytiske redskaber. 
Fokus på sondring ml. de tre problemfelter: Køn, kirke og klasse (de tre 
K’er) og disse tekstlige repræsentation hos særligt Henrik Pontoppidan og 
Amalie Skram. Derudover politifagligt fokus på tidens debat om arv og 
miljø og disses betydning for særligt kriminalitetsudøvelse.  
 
Kursisterne skal kunne: 

- forstå og genkende de problematikker, som periodens litteratur 
sætter fokus på 

- demonstrere viden om samspil mellem tekst, kultur og samfund i 
perioden 

- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde 

oplæg og argumentere for et synspunkt) med 
formidlingsbevidsthed 
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- anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk 
formidlingsmæssig sammenhæng 

- demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den 
danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur 
og samfund 

- perspektivere til minimalismen som en nutidig pendant til 
impressionismen 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Udpræget selvstændigt skriftligt og mundtligt arbejde. Parøvelser. 
Fremlæggelser af arbejde med selvvalgt “problem” i vores tid.  

Retur til forside 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 8 
 

Kortfilm og dokumentar 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
Søren Egekvist (red.) Kortfilm, VUC – et analysekompendium, VUC Århus, 
2011. 
 
Jette Meldgaard Harboe: Zoom - Grundbog i medier, 2013, s. 286-288 
 
Birgitte Darager m.fl., Begreb om Dansk, 2019, s. 129-132 
 
Anders Walter: Helium (2014) 
 
Julie Bille: Vildt (2004) 
 
Alexander Kølpin: Under bæltestedet (2005) 
 
Marianne Olsen Ulrichsen: Kom, (1995) 
 
Mathieu Ratthe: Lovefield (2008) 
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Anders Thomas Jensen, Thomas Villum Jensen: Ernst og lyset (1996) 
 
Dayyan Eng, Bus 44 (2001) 
 
Kenneth Kainz, De nye lejere (1996) 
 
Lone Scherfig, Jeg  er bare den logerende (2005) 
 
Jens Ahrentzen, Blomsterfangen (1996) 
 
Fællesværk, spillefilm: Gustav Möller, Den Skyldige, 2018 
 
Fællesværk, dokumentar: Janus Metz: Armadillo (2010) 
 
Supplerende stof: 
Artikel fra eb.dk: Armadillo er manipuleret 
https://ekstrabladet.dk/flash/filmogtv/film/article4257696.ece 
 
Scene fra Saving Private Ryan 
https://www.youtube.com/watch?v=DSKerypwUDM&feature=youtu.be 
 
Spies Rejser: Do it for Denmark - do it for mom, 2017 
 

Omfang 
 

34 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 40 ns. 

Særlige fokuspunkter  Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
Særlige fokuspunkter i dette forløb var på kortfilmen og dokumentaren 
som genre: Hvad er en kortfilm, hvad er en dokumentar, og hvad 
kendetegner disse? Yderligere blev Raskins syv parametre gennemgået. 
 
Kursisterne skal kunne: 

- aflæse betydningen af kortfilm samt dokumentarfilm kunne placere 
disse i en kommunikationssituation 

- opbygge et begrebsapparat og kunne bruge dette til at analysere 
kortfilm samt dokumentarfilm og herunder kunne inddrage 
filmiske virkemidler 

- kende forskel på fakta- og fiktionskoder, særligt i dokumentarfilm 
- udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt 
- beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed 
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- anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk 
formidlingsmæssig sammenhæng 

- demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til 
mediebilledet i dag 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Korte oplæg, klasseundervisning 
 

Retur til forside 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 9 
 

Grammatik i brug - ordklasser, basal sætningsanalyse samt kommatering   

Indhold  Kernestof: 
Birgitte Darger m.fl.: ‘Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier’, s. 
59-69 (kap. 5), Systime (2009)  
 
Sproget.dk/Thomas Skov m.fl.: ‘Grammatik for dummies - om ordklasser, 
subjekter, verballed og objekter’, 2018 
 
Dansk sprognævn/sproget.dk: ‘Kommagrammatik og kommaregler (med 
startkomma)’, 2018 
https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma/kommagra
mmatik/kommagrammatik 
https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma/komma-ba
sisreglerne-hs 
https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma/kommaregl
er/reglerne_for_startkomma 
  
Supplerende stof: 
Hjælp til retstavning og forebyggelse af øvrige skriftlige fejltyper: 
https://sproget.dk/raad-og-regler/huskesedler/huskesedler2  
 
Ordklasseøvelser fra sproget.dk: 
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/ordklasser/ordklasser 
 
Øvelser vedr. direkte og indirekte objekt fra sproget.dk: 
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/objekt/examfolder.2013
-09-26.6291861656 
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https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/objekt/examfolder.2013
-09-26.0935987582 
 
Øvelser vedr. sætningsled fra sproget.dk: 
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/saetningsled/examfolder
.2013-09-17.7449029662 
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/saetningsled/examfolder
.2013-09-17.2664209003 
 
Øvelser i kommatering (med startkomma):  
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/komma/med-startkom
ma/examfolder.2007-10-09.0111497003 
 
Diverse kommavideoer fra studienet.dk:  
https://www.studienet.dk/bedre-dansk/komma 

Omfang 
 

25 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 25 ns.  

Særlige fokuspunkter  Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
Fokus på videreudvikling af danskfaglig sprogbevidsthed med særligt 
henblik på skriftlig formidling. I den forbindelse overvejende brug af 
visuelle læringsværktøjer til træning af bl.a. basal sætningsanalyse og 
kommatering.    
 
Kursisterne skal kunne: 

- beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende 
grammatiske og stilistiske grundbegreber 

- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets 
samspil med kultur og samfund 

- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder 
redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med 
formidlingsbevidsthed. 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel 
mundtligt som skriftligt 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning samt individuelt, skriftligt arbejde. 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 10 
 

Projektuge: Yahya Hassan II og autofiktion 

Indhold  Kernestof: 
 
Fællesværk, digtsamling: Yahya Hassan, Yahya Hassan II, 2019 
 
Selvbiografi og selviscenesættelse: Mads Rangvid og Mimi Sørensen: Brug 
Litteraturhistorien, Systime, Aarhus, 2014 
 
Supplerende stof: 
 
Rudolf Broby-Johansen, Bordelpige dræber ufødt, 1922 
 
Michael Strunge, Rebel, 1981 
 
Repetition af teoretisk kernestof fra titel 4. 
 
Udvalgte interviews med og artikler om Yahya Hassan, opdateres 

Omfang 
 

21 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: kan endnu ikke angives, da forløbet ikke er afsluttet 

Særlige fokuspunkter  Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
Forløbets formål er at introducere eleverne for begrebet autofiktion, og at 
identificere autofiktive træk i Yahya Hassan II. Eleverne skal herefter sætte 
Yahya Hassan i litteraturhistorisk kontekst ved at perspektivere til det 
supplerende materialel  
 
Kursisterne skal kunne: 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 
- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder 

dets samspil med kultur og samfund. 
- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst skriftligt. 
- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder 

redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med 
formidlingsbevidsthed. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, gruppefremlæggelser, 
debat. 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 11 
 

Litterære skæbner i eksistentialistisk perspektiv  

Indhold  Kernestof: 
Liselotte Henriksen: “Eksistentialisme i dansk”, s. 9-10 (intro til 
eksistentialisme), s. 28-36 (om Friedrich Nietzsche), s. 50-57 (om Jean Paul 
Sartre) (2017) 
 
Pär Lagerkvist: “Ångest” - svensk -  (1916)  
OBS! Fungerer både som del af dette forløb, men også som repetition af 
lyrikforløbet (nr. 4)  
 
Martin A. Hansen “Paradisæblerne” (1953) 
 
Karen Blixen: “Ringen” (1958)  
 
Peter Seeberg “Patienten” (1962) 
 
Supplerende stof: 
Om Martin A. Hansen: 
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/hansen-martin-a-1/hele-portraettet-
om-martin-a-hansen  
 
Om Karen Blixen: 
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/zblixen00/print_zblixen00  
 

Omfang 
 

Resterende lektioner: (ca. 19 lektioner á 50 minutter) 
Skønsmæssigt sidetal: kan endnu ikke angives, da forløbet ikke er afsluttet 

Særlige fokuspunkter  Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
Fokus på kunstnerisk skildring og opfattelse af menneskeskæbner gennem 
tid. Læsning af eksistentialistisk filosofi som central baggrund for det 
moderne individs tilsynekomst eksemplificeret via Karen Blixen, Martin A. 
Hansen og Peter Seeberg. I den forbindelse fokus på kernebegreberne 
frihed, valg, handling, ansvar og angst.  
 
Kursisterne skal kunne: 

- analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle 
medier 
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- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, 
skriftligt såvel som multimodalt 

- demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den 
danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur 
og samfund 

- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde 
oplæg og argumentere for et synspunkt) med 
formidlingsbevidsthed 

- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder 
redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med 
formidlingsbevidsthed 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, skriftligt arbejde.  

Retur til forside 
 
 
Titel 12 
 

Repetition og eksamensforberedelse 

Indhold  Jf. ovenstående 
Kernestof: 
Repetition af fagets kerneområder 
 
Supplerende stof: 
Formelle krav til den skriftlige samt den mundtlige eksamen 

Omfang 
 

Resterende lektioner (ca. 35 lektioner á 50 minutter) 
Skønsmæssigt sidetal: kan endnu ikke angives, da forløbet ikke er afsluttet 

Særlige fokuspunkter  Eksamensforberedelse m.v. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Korte oplæg, repetition parvis og eksamenstræning. 

Retur til forside 
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